
Bescherm en vernieuw uw tuin- en terrasmeubilair en ander houtwerk - terrassen, trappen, hekwerk en 
looppaden- met Valtti Wood Oils. Deze oliën beschermen het oppervlak tegen vocht en vuil en reduceren 
craqueleren en verkleuring. Valtti Non-Slip verbetert grip op natte oppervlakken na bijvoorbeeld regenval 
en is bij uitstek geschikt voor trappen en looppaden.

VALTTI WOOD OILS  
VERSTERKT DE NATUURLIJKE ELEGANTIE VAN HOUT



•  oplosmiddelhoudende houtolie voor gebruik buitenshuis

•  kleuren volgens de Valtti kleurenkaart

•  olie wordt door hout geabsorbeerd

•	 geschikt voor hardhout, zachte houtsoorten, onbehandeld hout, eerder geolied 

hout, industrieel met olie behandeld hout, thermisch gemodificeerd hout en 

geïmpregneerd hout

Gereedschap
Schoonmaken gereedschap

Dekking

Tikkurila kwast T3
Tool Cleaner of terpentine
~ 5–7 m2/l

Valtti Wood Oil

Tuinmeubelen  •  Terrassen •  Hekwerk  •  Tuinmeubelen  •  Terrassen •  Hekwerk  • 



Valtti Wood Oil Akva

•  watergedragen op plantaardige oliën gebaseerde houtolie voor 

gebruik buitenshuis

•  kleuren volgens de Valtti kleurenkaart

•  olie wordt door hout geabsorbeerd

•	 geschikt voor hardhout, zachte houtsoorten, onbehandeld hout, eerder 

geolied hout, industrieel met olie behandeld hout, thermisch 

 gemodificeerd hout en geïmpregneerd hout

Gereedschap
Schoonmaken gereedschap

Dekking

Tikkurila kwast T3
Tool Cleaner of  water met zeep
~ 5–7 m2/l

Tuinmeubelen  •  Terrassen •  Hekwerk  •  Tuinmeubelen  •  Terrassen •  Hekwerk  • 



Valtti Non-Slip
•  watergedragen, ruwe houtolie voor gebruik buiten
•  geeft grip
•  kleuren volgens de Valtti kleurenkaart
•  speciaal geschikt voor trappen en het creëren van looppaden in het terras 
•	 geschikt voor hardhout, zachte houtsoorten, onbehandeld hout, eerder 
 geolied hout, industrieel met olie behandeld hout, thermisch gemodificeerd hout en 

geïmpregneerd hout

Terrassen  • Looppaden  •  Trappen  •  Terrassen  • Looppaden  •  Trappen  •

Tikkurila kwast T3
Tool Cleaner of water met zeep
~ 8–12 m2/l

Gereedschap
Schoonmaken gereedschap

Dekking



Gereedschap
Schoonmaken gereedschap

Dekking

Tikkurila kwast T3
Tool Cleaner of terpentine
~ 5–7 m2/l

Furniture & Decking Oil Brown, 
Grey and Black
•  trendy, diep transparante, oplosmiddelhoudende houtolie voor gebruik buiten
•  olie wordt door hout geabsorbeerd
•  bruin verdiept en herstelt de bruine gloed van zowel nieuwe als verweerde 
 houten meubelen en versterkt de mooie bruine kleuren van uw terras, grijs 

geeft het oppervlak een oude, vergrijsde look en zwart geeft een chique en 
 moderne uitstraling
•	 geschikt voor hardhout, zachte houtsoorten, onbehandeld hout, eerder geolied 

hout, industrieel met olie behandeld hout, thermisch gemodificeerd hout en 
 geïmpregneerd hout

Terrassen  • Looppaden  •  Trappen  •  Terrassen  • Looppaden  •  Trappen  • Tuinmeubelen  •  Terrassen •  Hekwerk  •  Tuinmeubelen  •  Terrassen •  Hekwerk  • 



•		Was	het	houten	oppervlak	
met Tikkurila Huoltopesu 
(Finncleaner), Mould Removal 
of Super Clean en volg de 
instructies op het label, laat 
daarna goed drogen.

•	 Schuur	alle	uitstekende	deeltjes	
glad en verwijder voorzichtig alle 
stof en eventuele resten.

•		Goed	roeren	voor	gebruik	en	
tijdens het aanbrengen van de 
houtolie.

•		Bij	het	aanbrengen	van	
transparante producten, is 
de eigenlijke kleur van het 
hout altijd van invloed op het 
uiteindelijke resultaat. Test altijd 
eerst om de uiteindelijke kleur te 
zien.

 

•		Breng	de	houtolie	aan	met	kwast	
of spons, zodat de olie gelijkmatig 
wordt geabsorbeerd. Verwijder 
overmatige olie met een doek.

OF
•		Breng	twee	dunne	lagen	Valtti	

Non-Slip aan met een kwast.

•	 Check	de	conditie	van	het	
geoliede oppervlak ieder jaar 
en pleeg onderhoud wanneer 
nodig. Hout wat permanent 
blootgesteld wordt aan 
weersinvloeden zal waarschijnlijk 
jaarlijks behandeld moeten 
worden.

•	 Gebruik	gekleurde	producten.	 
Deze bieden meer bescherming 
tegen weersinvloeden en de 
effecten van UV -licht dan 
ongekleurde.

LET OP !  Afval zoals doeken en 
schuurstof wat doordrenkt is in 
houtolie kan ontvlambaar zijn 
en moet daarom meteen
na gebruik in water gedompeld 
worden of goed gedroogd 
worden  alvorens weg te gooien.

Volg deze simpele instructies:



Valtti Wood Oil

Valtti Wood 
Oil Akva

Valtti Non-Slip   

Furniture & Decking 
Oil Brown, Grey and 
Black
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